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NIEUWSBRIEF november 2021

Covid-19 nieuwe maatregelen
De cijfers gaan weer jammer genoeg de verkeerde kant uit.
Ook in onze school is dit enorm voelbaar.
Gelieve ons te contacteren als je kind ziek is en getest moet worden.
Indien jullie vragen hebben, kunnen jullie ons steeds contacteren.
In het geval dat de maatregelen verstrengen of versoepelen, zullen we deze communiceren
via Smartschool.
Meer info vinden jullie ook steeds op onze website: www.basisschoolopgrimbie.be
Oudercontacten digitaal
Alle oudercontacten zullen digitaal doorgaan.
Jullie krijgen van de klasleerkracht alle informatie.
Op onze website staat ook de handleiding voor het gebruik van ‘Microsoft Teams’
Sint op school
Sinterklaas en zijn pieten zullen op donderdag 2 december een bezoekje brengen aan onze school.
Na de aankomst op onze speelplaats, zal hij alle klassen (kort) een bezoekje brengen.
Wij kijken er alvast naar uit!
Smartschool
Voor bijna alle ouders is het inmiddels gelukt om in te loggen op Smartschool, ons online platform voor
communicatie, waarvoor dank!
Jullie hebben nu ook toegang tot de map ‘ouders’ in ons intradesk.
Daar vinden jullie ook heel wat praktische informatie (zwemrooster, vrije dagen, …)
Moesten jullie toch nog hinder ondervinden of lukt het helemaal niet: kijk zeker nog eens naar de
filmpjes op onze schoolwebsite: www.basisschoolopgrimbie.be of bel naar ons.
Leerplicht 5-jarige kleuters
Sinds 01/09/2020 is de leerplicht verlaagd naar 5 jaar.
Elke 5-jarige kleuter moet minstens 290 halve dagen naar school komen
(schooljaar 2021-2022 telt 317 halve dagen) om:
-

een schooltoelage te ontvangen (het inkomen van de ouders moet ook voldoen aan de
inkomensvoorwaarden)
volgend schooljaar te mogen instappen in het lager onderwijs (de klassenraad beslist hierover)
Belangrijke data
2 december 2021: Sint op school
6 december 2021 : Facultatieve vrije dag ( ook geen opvang)
24 december 2021 t.e.m 9 januari 2022 : Kerstvakantie
( vrijdag 24 december sluit de school om 12.05u, namiddag zijn de kinderen vrij.
Er is opvang voorzien tot 13u)
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